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2006( لسنة 3نظام رقم )  
 بشأن 

 تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي
 ـــــــــــــ 

 

 نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي
 

 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، 2006( لسنة 7طالع على القانون رقم )بعد اال
 

 نصدر النظام اآلتي: 
 (1ادة )مال

 

بشـأن تحديـد منـاطق تملـك غيـر المـواطنين  2006 لسنة( 3"نظام رقم )النظـام هذا  ىيسم
 للعقارات في إمارة دبي" 

 

 (2ادة )مال
 

فـي تطبيـق هــذا النظـام، يكــون للللمـاة التاليــة المعـاني الــواردة قـرين كــل من ـا، إال إذا دلــة 
 القرينة على خالف ذلك:

 

 دبي.حالم إمارة صاحب السمو       الحالم

 .األراضي واألمالك دائرة      الدائرة
 هيئته.ير يدون تلف أو تغ نقلهال يمكن  فيهثابة  بحيزهمستقر  شيء كلالعقار        

 

 (3المادة )
 

يجـوز أن يكتسـب ريـر المـواطنين حـق تملـك العقـار ملليـة مطلقـة ريـر مقيـدة بـزمن،  أو حــق 
ــاوز  ــدة ال تجـ ــتئجاره لمـ ــق اسـ ــار أو حـ ــاع بالعقـ ــة  99االنتفـ ــ  المبينــ ــة أو القطـ ــي القطعـ ــنة، فـ سـ

ــذا  ــل الــدائرة والمرفقــة ب ـ ــرائ  الصــادرة مــن قبـ ــاطق ااتيــة، وفقــا للخـ إزاء كــل منطقــة مــن المنـ
 النظام:

 

 (013أم هرير الثانية: القطعة رقم )  (1)
 (002البرشاء جنوب الثانية: القطعة رقم ) (2)
 (002البرشاء جنوب الثالثة: القطعة رقم ) (3)
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 (814( ورقم )004ى: القطعتان رقم )تالل اإلماراة األول (4)
 (049( ورقم )001تالل اإلماراة الثانية: القطعتان رقم ) (5)

 (001تالل اإلماراة الثالثة: القطعة رقم )     (6)
ــام ) (7) ــ ــ ــ  أرقــ ــ ــ ــي: القطـ ــ ــ ــ ــل عل ــ ــ ( 083( و )082( و )081( و )074( و )051جبـ

 (391( و )143( و )142(  و )084و)
 ( 008( و )007( و )003: القط  أرقام )الجداف (8)
 (001جزر العالم: القطعة رقم ) (9)
 (165رأس الخور: القطعة رقم ) (10)
 (065( ورقم )063الروية: القطعتان رقم ) (11)
 (147( ورقم )118شارع الشيخ زايد: القطعتان رقم ) (12)
 (069الصفوح األولى: القطعة رقم ) (13)
 ( 005الصفوح الثانية: القطعة رقم ) (14)
 (006( ورقم )005ثة: القطعتان رقم )القوز الثال (15)
 (030( ورقم )010القوز الصناعية الثانية: القطعتان رقم ) (16)
 (028القوز الصناعية الثالثة: القطعة رقم ) (17)
 (144( ورقم )143مردف: القطعتان رقم ) (18)
 ( 033( و )015( و )014( و )007مرسى دبي: القط  أرقام ) (19)
 ( 001نخلة جبل علي: القطعة رقم ) (20)
 (001ميرا: القطعة رقم )نخلة ج (21)
 (222( و )215( و )209ند الشبا: القط  أرقام ) (22)
 (002ورسان األولى: القطعة رقم ) (23)

 
 (4المادة )

 

ســنة  99يجـوز أن يكتســب ريــر المـواطنين حــق االنتفــاع أو حـق اإليجــار لمــدة ال تزيـد علــى 
والمؤشــر علي ــا  ( وفقــا للخريطــة المرفقـة ب ــذا النظــام224فـي منطقــة نــد الشــبا القطعـة رقــم )

 من الدائرة.
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 (5المادة )
 

 ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
 
 
 

 محمد بن راشد آل مكتوم
 حاكم دبي                                                                      

 
 
 

 م2006يونيو  7صدر في دبي بتاريخ 
 هـ1427األولى  جمادى 11الموافق 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


